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Subsidieaanvraag 2Ot7 Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg

Voorstel
1. Subsidie te verlenen aan de Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-

Limburg (AMW-ML) van maximaal € 577.187 voor de activiteiten zoals
omschreven in bijgevoegde subsidieaanvraag, conform bijgevoegde beschikking;

2. In te stemmen met de voorgestelde compensatieregeling 2017;
3. In te stemmen met bijgevoegde concept-convenant AMW-ML Gemeenten Midden-

Limburg;
4. Wethouder P. Sterk te machtigen om namens de burgemeester het onder 4

genoemde convenant te tekenen, op grond van artikel 171 van de Gemeentewet.

Inleiding
Het bestuur van Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (verder AMW-
ML) heeft op 28 april 2016 de subsidieaanvraag 2017 ingediend. En op 8 november 2016
een voorstel gedaan voor de compensatieregeling 2017.
De zeven gemeenten in Midden-Limburg subsidiëren jaarlijks het AMW-ML voor het
uitvoeren van het maatschappelijk werk voor hun inwoners. Tussen de gemeenten
onderling is hiervoor een convenant gesloten met als einddatum 3L-t2-2076. Voorgesteld
wordt om een nieuw convenant te sluiten, voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van
één jaar. De inhoudelijke afspraken blijven verder ongewijzigd.

Beoogd effect/doel
De kernactiviteiten van het AMW-ML zijn het leveren van advies- en hulptrajecten,
toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Weert, met het accent op de kwetsbare
burger. De focus van deze activiteiten ligt op het versterken van de eigen kracht van de
burger en het activeren en betrekken van zijnlhaar netwerk bij het plan en de
oplossingen. Dit wordt vooral vormgegeven door korte oplossingsgerichte hulpverlening.

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeuillehouder

Onderwijs, Cultuur, Sport & Welzijn
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Voor de burgers waar hiermee de zelfredzaamheid niet voldoende versterkt kan worden
wordt intensieve(re) hulp ingezet.

Argumenten
1.1 De werkzaamheden van het AMW-ML dragen bii aan het versterken van de
zelfredzaamheid van onze inwoners.
Het AMW-ML is een algemene voorziening in het sociale domein: laagdrempelig en vrij
toegankelijk voor alle inwoners. Het AMW-ML versterkt de eigen kracht van inwoners en
helpt mensen die vastlopen in hun dagelijkse leven een nieuw perspectief te vinden en zelf
de regie (weer) in handen te nemen.

2.1 Instemmen met de compensatieregeling 2017 is voordelig voor de gemeente.
De compensatieregeling houdt in dat het AMW-ML de marge die zij realiseert op projecten
aan derden inzet om de tekorten in de gemeentelijke subsidie aan te vullen, zodat de
hulpverlening op peil blijft. Beschikbare budgetten worden berekend op basis van de door
AMW-ML op projecten gerealiseerde marge en verdeeld naar rato van de vergoeding die
iedere gemeente verstrekt voor basis- en aanvullende taken. Het AMW-ML stelt voor om
deze regeling ook voor 2017 voort te zetten. De 'winst'van het AMW-ML vloeit rechtstreeks
terug naar de gemeenten, naar rato van de subsidie.

3.1 Het convenant tussen de Midden-Limburgse gemeenten zorgt voor een stabiele
subsidierelatie.
Het AMW-ML voert het maatschappelijk werk uit voor alle gemeenten in Midden-Limburg.
In het convenant maken de gemeenten afspraken over de subsidiëring van het
baslspakket en de kostenverdeling van bovenlokale kosten. Zodoende heeft het AMW-ML
voldoende schaalgrootte, om effectief en efficiënt te werken en is op basis van de
individuele subsidiebeschikking lokaal maatwerk mogelijk.
Het convenant is voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van één jaar.

4.1 Het ondertekenen van convenanten is een bevoegdheid van de burgemeester.
Om het mogelijk te maken dat de wethouders Welzijn het convenant samen
ondertekenen, is machtiging op grond van artikel 171 Gemeentewet noodzakelijk.

Kanttekeningen
Vanwege de structurele bezuiniging van € 100.000 vanaf 2016 is de basisformatie van het
AMW-MLteruggebracht van 8,09 naar 7,5.In 2016 heeft dat nog niet gele¡d tot
wachtlijsten. Het AMW-ML stelt in haar aanvraag voor om op voorhand al middelen te
reserveren om eventuele wachtlijsten aan te kunnen pakken. In de beschikking is
opgenomen dat wij dit niet op voorhand zullen doen, maar het AMW-ML opdragen ons
tijdig op de hoogte te stellen van het ontstaan van wachtlijsten, zodat we op dat moment
kunnen bezien hoe deze aan te pakken.

Financiële, personele en juridische gevolgen
In het kader van Kiezen met Visie is op het algemeen maatschappelijk werk vanaf 2016
een structurele bezuiniging van € 100.000,- van toepassing. De subsidieaanvraag past
binnen deze financiële kaders. De subsidieverlening van€577.L87 is gelijk aan het bedrag
dat in de begroting 2017 hiervoor is opgenomen. Voor het casemanagement tijdelijk
huisverbod is in de begroting 2017 een aparte raming van € 25.000 opgenomen, dit
maakt geen onderdeel uit van de subsidieverlening.
We adviseren om in te stemmen met de voorgestelde compensatieregeling 2017. Daarbij
is aan het AMW-ML aangegeven dat met name de noodzaak van de voorgestelde
toevoeging aan de reserve compensatiemiddelen kritisch wordt bekeken. Indien nodig
wordt de compensatieregeling daarop (in de toekomst) aangepast.

Uitvoering/evaluatie
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Onderdeel van de subsidieverstrekking is het vaststellen van de subsidie. Na afloop van
het subsidiejaar dient het AMW-ML zich te verantwoorden conform de daarvoor geldende
regels. Daarbij wordt ook gekeken naar behaalde resultaten. Uw college stelt vervolgens
de subsidie 2017 formeel vast.
Het concept-convenant zal tijdens een bijeenkomst van het BO ZOWEL door de
wethouders van Midden-Limburg worden ondertekend.

Comm unicatie/ participatie
Het bestuur van het AMW-ML wordt door middel van bijgevoegde beschikking op de
hoogte gebracht van uw besluit.

Overleg gevoerd met
Intern:
P. Vos (financieel beleidsadviseur)

Extern:
A. de Bont (hoofd AMW-ML)

Bijlagen
1. Subsidieaanvraag 2OL7 Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg
2. Voorstel Compensatieregeling 2017
3. Concept-beschikking subsidieverlening 2017 Stichting Algemeen Maatschappelijk

Werk Midden-Limburg
4. Concept-convenant AMW-ML 2017 Gemeenten Midden-Limburg
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GEMEENTE vt/EERT

Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-
Limburg
Het bestuur
Vogelsbleek 10
6001 BE WEERT

OCSW

weert, 160EC.20.16

Onderwerp
Ons kenmerk

: beschikking subsidieverlening 2017
: ZlL6/O2O252

Geacht bestuur,

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
een jaarlijkse subsidie voor het jaar 2OL7. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie 2O17
Wij verlenen u voor het jaar 2017 subsidie voor een bedrag van maximaal € 577.t87
op grond van artikel 3 van de "Subsidieverordening professionele instellingen 2015". Voor
de berekening van de subsidie verwijzen wij naar bijlage 1.

Activiteiten
De subsidie wordt verleend voor de individuele hulp aan onze inwoners, zoals omschreven
in uw aanvraag in paragraaf 4 en 5, zie bijlage 2. U stelt in uw aanvraag voor om - gelet
op de verminderde basisformatie - een reservering te doen ten laste van de
compensatiemiddelen. Dit voorstel nemen wij niet op voorhand over. Mocht in de loop van
2017 blijken dat de wachttijden oplopen, dan dient u ons hierover tijdig te informeren en
treden wij met u in overleg.

Verplichtingen
U dient te voldoen aan de voor subsidieontvanger geldende verplichtingen die zijn
opgenomen in de "Algemene wet bestuursrecht" en "Subsidieverordening professionele
instellingen 2015' van de gemeente Weert. Dit betekent onder andere dat:

1. u de activiteit(en) verricht waarvoor de subsidie is verleend;
2. u het college zo spoedig mogelijk schriftelijk informeeft:

a. over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de
activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend, dan wel opheffing van de
organisatie.

b. over relevante wijzigingen in de financiële en/of organisatorische
verhouding met derden.

c. wanneer er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft de
vorm van de rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel
van de rechtspersoon;

3. u onmiddellijk schriftelijk melding doet aan het college zodra aannemelijk is dat:
a. de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zullen

worden verricht;
b. er niet of niet geheel aan de aan de beschikking tot subsidieverlening

verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Wilhetminas¡ngel 101
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail: gemeente@weert.nt
Website: www.weert.nl



Aanvullende verplichtingen
Naast de algemene subsidieverplichtingen gelden voor u nog de volgende aanvullende
subsidieverplichtingen :

1. tussentijdse rapportages: per kwartaal informeert u de gemeente over cijfers
en ontwikkelingen door middel van een kwartaalrapportage. In de
kwartaalrapportage besteedt u in ieder geval aandacht aan de aanmeldingen, de
in- en doorstroom en geeft een analyse van de ontwikkelingen per cliëntprofiel;

2. overleg: tenminste eenmaal per jaar, en telkens als de gemeente of AMW-ML dit
noodzakelijk acht, vindt er een (subsidie)overleg plaats.

3. bedrijfsvoering: Het risico voor de bedrijfsvoering ligt bij de stichting.
a. Een eventueel positief exploitatieresultaat dient aan de Reserve

vereveningsbijdrage te worden toegevoegd totdat een maximum van 15olo
van de vastgestelde jaarsubsidie op basis van deze beschikking is bereikt.
Bij overschrijding van dit maximum kunnen burgemeester en wethouders
het meerdere tërugvorderen dan wel verrekenen met de toegekende
subsidie;

b. Een eventueel exploitatietekort komt ten laste van de Reserve
vereveningsbijdrage;

c. Indien de Reserve vereveningsbijdrage een ondergrens van 8olo van de
jaarsubsidie bereikt, dient u tijdig een plan op te stellen waaruit blijkt hoe
en op welke termijn dit tekort wordt aangevuld. Dit plan wordt ter kennis
van de gemeente gebracht, waarna burgemeester en wethouders binnen
10 weken na ontvangst van het plan daarover een besluit neemt en u
hierover berichten.

Overige subsidiebepal i ngen
1. overige activiteiten: naast de door de gemeente gesubsidieerde activiteiten kan

de stichting andere activiteiten binnen de statutaire doelstelling, uitvoeren. De
algemene kosten (overhead) van de stichting worden volgens bedrijfseconomische
criteria en een bestendige gedragslijn aan die activiteiten toegerekend.
Exploitatieresultaten en of reserveringen voortvloeiende uit deze activiteiten vallen
buiten de reikwijdte van dit subsidiebesluit.

2. ovcrige batcn: de door u verworven andere inkomsten, zoals neveninkomsten,
schenkingen, donaties enz.zijn doorde stichting vrij in te zetten en worden voor
zover aantoonbaar bij het onder 3 tot en met 5 bepaalde buiten beschouwing
gelaten;

3. reserves en voorzieningen: u bent bevoegd ten laste van de exploitatie
reserves en voorzieningen aan te leggen voor zover deze binnen de principes van
goed ondernemerschap in redelijke verhoudingen staan tot de risico's /
verplichtingen van uw organisatie waarop deze betrekking hebben en voorzover
deze door het college van burgemeester en wethouders vooraf zijn goedgekeurd;

4. bestemmingsreserve onvoorziene personeelslasten: de stichting heeft een
bestemmingsreserve onvoorziene personeelslasten regulier Maatschappelijk werk
om bij langdurige ziekte en WIA of bij een wachtgeldtoekenning de (extra)
vervangingskosten te kunnen financieren. Indien deze reserve minder bedraagt
dan €200.000,- stelt de stichting een voorstel op om deze reserve aan te vullen
tot €200.000,-;

5. Stand van reserves: Het AMW-ML is gehouden op verzoek informatie omtrent
toevoegingen en bestedingen van reserves en voorzieningen op een redelijke
termijn en op inzichtelijke wijze te verstrekken. In het belang van de
concurrentiepositie van de stichting is de gemeente gehouden deze informatie
vertrouwelijk te behandelen.

Bij de beoordeling van de vermogenspositie van de stichting zullen de principes van goed
ondernemerschap leidend zijn. Waar nodig kan / zal in deze gebruik gemaakt worden van
hetgeen onder "overige bepalingen" is opgenomen.

Casemanagement Tijdelijk Huisverbod
U heeft in uw aanvraag een paragraaf opgenomen over het Casemanagement Tijdelijk
Huisverbod. Conform afspraak worden de kosten daarvan per traject in rekening gebracht,
uitgaande van 30 uur per traject, aan de hand van een verzamelfactuur per half jaar. Deze
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kosten zijn dus niet meegenomen in de subsidie 2077.De bestaande afspraken overde
wijze waarop het casemanagement wordt ingezet worden gecontinueerd. Contactpersonen
voor dit onderdeel zijn Mieke Kuijpers en Simone Verbogen, bereikbaar via respectievelijk
(049s) s75 847 en (0495) s7s 994.

Compensatieregeling 2O17
Aanvullend op uw subsidieaanvraag heeft u ons op 8 november 2016 een voorstel gedaan
voor de compensatieregeling 2017 (zie bijlage 3). Wij stemmen in met uw voorstel. U
geeft aan een dotatie van € 15.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve. Zoals
eerder aangegeven zijn wij hier kritisch over. Dit onderdeel is een aandachtspunt voor een
eventuele compensatieregeling vanaf 2018.

Ontwikkelingen subsidieregeling Professionele Instellingen
Op 23 november jl. heeft de gemeenteraad een nieuwe Algemene Subsidieverordening
vastgesteld. Wij zullen binnenkort een nieuwe regeling voor professionele instellingen vast
stellen. Deze regeling vormt dan het kader voor de subsidieverlening vanaf 2018. U wordt
tijdig over deze nieuwe regeling geïnformeerd.

Voorschot/Verreken i n g
De subsidie wordt volledig als voorschot verstrekt door middel van twaalf maandelijkse
termijnen. De voorschotbedragen zullen wij overmaken op uw bankrekeningnummer
NL64RABOo L44L07244.

De uit te betalen bedragen verrekenen wij met eventuele opeisbare schuld(en) van uw
organisatie aan de gemeente. Als dit van toepassing is ontvangt u een brief van de
afdeling Financiën van de gemeente.

Verantwoording
U levert uiterlijkvóór 1 mei 2018 de aanvraag voorde subsidievaststelling 2Ot7 in.

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling leveft u een (inhoudelijk) jaarverslag met
jaarrekening in. Uit deze documenten kunnen wij opmaken of de activiteiten conform
subsidieverlening zijn uitgevoerd en of u heeft voldaan aan de subsidie verbonden
verplichtingen, voorwaarden en/of eisen. De jaarrekening omvat de balans, de
exploitatierekening en een toelichting daarop. Het jaarverslag gaat vergezeld van een
goedkeurende controleverklaring.

Het college kan te zijner tijd bepalen dat ook andere, dan de hierboven bedoelde gegevens
en/of die voor de vaststelling van belang zijn, moeten worden overlegd.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Zorgt u eryoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

. uw naam, adres, datum en handtekening;

. een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur
een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);

. de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brieÇ dus niet digitaal
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Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Saskia Doek-De Rooij. Zij is
trereikhaar op telefoonnummer (0495) 575 487 en per e-mail op S.Doek@weert.nl.

Wij wensen u veel succes met uw in 20L7.

Met vriendelijke groet,
burgem wethouders,

H.F. Knaapen A.
gemeentesecretaris

Bijlage(n) Subsid
Aanvraag su
Compensatieregeling

1

2
3
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Vogelsbleek 10
6001 BE Weert
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Ondcrurorp
Aanvraag subsidie AMW-ML 2017
Drtum
28 aprll 2016
Rcf. nummcr
AdB 16-080

Vogelsbleek ro ,/ 6oor BE Weert
T/ o88 - 656 oG oo

Geacht College,

Na de transíties op het vlak van Jeugdzorg , AwBz en participatie l¡gt nu de
focus op het realiseren van de gewenste tlansformatie in het sociaãl
domein. Daarbij vormt maatweik de grote uitdaging. samen werken we al
jgrgn aan onze gezamenlijke opgave om passende hulp en ondersteuning
!U9¡g en dichtbij te bieden, zodat mensen perspectief ontwikkelen en
behouden en zo zelfstandig mogelijk het leven'met hun sociale omgeving
kunnen leiden.

Maatwerk vraagt van eenieder die betrokken is bij een casus of kwestie om
te kajken wat en wie er nodig is om een integraalþlan te maken, gericht op
het versterken en regie (terug)krijgen van dã hulpvrager. we werken
daarbij volgens het uitgangspunt één criënt, één plan,-één regisseur.
Maatwerk vraagt in de uitvoering van onze diensien ook om ãen goede
s_amenwerking met onze netwerkpaftners en opdrachtgevers. peicasus kan
dat een andere samenstellíng van organisaties en persãnen betekenen;
immers de struetuur wordt bepaald door de ctiënt en zijn of haar hulpvraag.

In KAN Weeft delen we sam€n met gemeente en partners in welzijn en
zorg, kennis en informatie. En ontwikkelen we met elkaar nieuwe
samenwerkingsverbanden en ondersteuningsvormen binnen het sociale
domein. Graag blijven we vanuit AMW-ML õnze bijdrage leveren aan de
ontwikkeling en uitvoering van deze opdracht.
Daarnaast zijn we samen met u als gemeente in gesprek om uit te werken
hoe formele cliëntondersteuning een passende plãaté krijgt in de
basisstructuur van Weert.

Ook werkt AMW-ML samen met netwerkpaftners aan het versterken van de
aanpak bij huiselijk geweld. Dat doen we onder andere vanuit de (nieuwe)
taak tot het leveren van crisiszorg in opdracht van en samenwerking met'
Veilig Thuis, naast de reeds langer door AMW-ML geleverde directe 

-hulp 
en

casemanagement bij huisverbod. Crisiszorg is gericht op crisísinterventie en
het in kaart brengen van de probrematiek én bãnodigde hulp. De

srichtinsAt$n'ËWiKKçtr¡0gpyerf¡d&'kadeffir-Yilil,d€ze opdracht en dJf¡nanciering hieruan

m idden-limburg

Gemeente Weert
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 950
6000 AZ WEERT

IBAN: NL64FáBO or44ro7z44
KvK 4ro 66o 77

E/ info@amwml.nl
www.¿mwml.nl
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wordt in nauwe samenwerking met Veilig Thuis, de gemeenten en de
centrumgemeente uitgevoerd.

ln deze subsidieaanvraag baseren we ons op de analyse van 2015 en het
subsidiekader van ?.Ot7. tn het kader van de financiële situatie van de
gemeente heeft u aangegeven dat het noodzakelijk is dat ook het AMW-ML
middels een bezuiniging een bijdrage levert aan het in balans brengen van
de financiën. Afgesproken is dat we per 2016 een bezuiniging van 100.000,-
realiseren. We zljn daarin geslaagd door een beperkte vermindering van
formatie in combinatie met lagere overhead- en huisvestingskosten.
Ondanks de vermindering van formatie zetten we in op een dienstverlening
zonder wachtlíjsten. Dit lijkt mogel'rjk indien er zich in 2OL7 niet een stijging
van het aantal en/of de íntensiteit van de hulpvragen voordoet. Tevens
doen we in deze aanvraag een voorstel hoe hier mee om te gaan in het
geval zich dit toch voor doet.
Deze subsidieaanvraag is gebaseerd op de huidige afspraken en inzichten.
Indien op basis van de ontwikkelingen komend jaar aanpassingen in het
aanbod of anderszins wenselijk zijn, dan zullen we deze uiteraard in overleg
doorvoeren.

U ziet geen aanvraag terug voor de inzet van consulenten vanuit AMW-ML
bij het Centrum voor Jeugd en Gezin; deze aanvraag is opgenomen in de
subsidieaanvraag van het CJG-ML.

Dankzij het besluit van de gemeenten van Midden-Limburg om het Centrum
voor Jeugd en Gezin onder te brengen b¡j AMW-ML is er een brede
basisvoorzÍening ontstaan voor alle leeftijden, waarbij iedereen geholpen
kan worden met advies- en ondersteuningsvragen over opgroeien,
opvoeden en zelfstandig functioneren. Daarbij is zoals verwacht
efficiencyvoordeel behaald, doordat de overheadkosten van AMW-ML nu
rnet CJG-ML worden gedeeld. We hebben daarom de kostprijzen van onze
formatie opnieuw niet geindexeerd. Aansluitend op de bestaande
compensatieregeling zijn we voornemens om voor 2017 opnieuw
compensatieafspraken te maken.

In verbinding met onze omgeving geven we invulling aan de verdere
vorming van onze organisatie en haar diensWerlening. Wij bouwen graag
mee aan de veranderingen in het sociaal domein om de voorzieningen goed,
betaalbaar, toegankelijk en werkbaar te maken, en houden daarbij de
hulpvrager te allen tijde in het vizier. Door het leveren van maatwerk zijn
we samen nog meer van waarde.

Indien u vragen heeft of anderszins een toelichting wenst op deze
subsidieaanvraag, dan zíjn wij graag bereid deze te bieden.

chtend,

Drs. Mieke Pirson
directeur-bestuurder
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Subsidieaanvraag 2Ol7

t. Opzet van deze Subsidicaanvraag

In de subsidieaanvraag wordt ingegaan op:
De opdracht
UÍtgangspunten van de hulp- en dienstverlening
Beschrijvíng van het aanbod aan de inwoners
Het gerneentelijk werkplan 2OL7
Rapportage en verantwoording
Financiële samenvatting subsidieaanvraag

In bijlage 1 vindt u een overzicht van de ketenoverleggen en
multidisciplinaire teams waar het AMW aan deelneemt.
Bijlage 2 is de jaarrapportage 2015.
Bijlage 3 geeft de cijfers 2015 weer op basis van de 5 cliëntprofieren.

2. Dc opdracht

Het op een professionele wijze werken aan een samenleving waar burgers
zelf de regie over hun leven voeren. D¡t ¡s de kern van de
uitvoeringsovereenkomst die de gemeente weert en het AMW-ML met
elkaar hebben gesloten over de periode l januari 2013 tot en met
31 december 2016. Op dit moment wordt gewerkt aan een
uitvoeringsovereenkomst voor de periode daarna. De afspraken over de
basistaken die in de bestaande uiwoeringsovereenkomst z'rjn opgenomen
vormen de basís voor deze subsidieaanvraag.

3. Uitgangspuntcn van dc hulp- cn dicnstverlcning

Het AMW-ML is een professionele organisatie die werkt voor de zeven
gemeenten van Midden-Limburg en daarnaast opdrachten uitvoert voor
andere opdrachtgevers binnen het onderw-rjs, bedrijfsleven,
asielzoekerscentra op de gebieden van veiligheid en zorg. De organisatie is
vanuit haar historie ingebed in dit gebied en verbonden met de
organisaties en netwerken op het gebied van hulp en ondersteuning.
Samen met de opdracht voor opvoeden en opgroeien, die wordt
uitgevoerd vanuit het onderdeel CJG-ML van onze organisatie, bieden we
een basisvoorziening voor alle leeftijden op het gebied van opgroeien,
opvoeden en zelfstandig functioneren.

3.1 Missie en resultaat
onze gezamenlijke míssie voar AMW-ML en clG-ML is: wîj onde¡steunen
volwassenen en kinderen bíj vragen rondom opgroeien, opvoeden en
zelfstandíg functioneren. we werken samen met de clíënten en hun
omgeving om het perspectief in hun leven te behouden en te versterken
door praktische, psychosociaÍe en opvoedkundige hutp te bieden die
zonder drempels direct toegankelijk is, Wij werken voor mens en
maatschappg.
ons motto híerbij is: Problemen aanpakken doe je zelf, maar niet alleen.
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Onze maatschappelijke bijdrage bestaat uit:
- Het versterken van het vermogen van mensen om eigen regie te

voeren in hun leven en maatschappelijk functioneren.

Onze hulpverlening wordt uitgevoerd vanuit de volgende visie:
Wij zijn gemakkelijk toegankelijk en cliënten worden op korte termijn
professioneel geholpen.
Wij leveren maatwerk, passend bij de hulpvrager in zijn of haar sítuatie
en gaan hlerbiJ ult van de elgen kracht.
Wij bl'rjven werken aan een goede relatie met opdrachtgevers en
netwerkpartners.

Onze organisatie wordt geleid vanuit de volgendp visie:
Onze bedrijfsprocessen zijn efficiënt en gericht op het primaire proces.
Onze informatievoorziening is actueel en inzichtelijk.
We zijn naar buiten gericht en transparant.

Kern van de uitvoering van onze opdracht zijn onze medewerkers.
Uitgangspunt in onze visie hierbij is:

Onze medewerkers bl'rjven zich continu als professional ontwikkelen.
Wij stimuleren en geven veltrouwen, zodat de rnedewerker binnen de
geboden ruimte zelfstandig kan handelen.

Het resultaat van onze hulpverlening is gericht op:
Het vergroten van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.
Het bevorderen van het vermogen om (weer) eigen regie te voeren.
Stabilisatie van langdurig problematische situaties.
Perspectief creëren waar mogel'rjk.

3.2 Beschikbaarheid voor alle inwoners
Het Algemeen Maatschappelijk Werk is een basisvoorziening die direct en
zonder verwijzing beschikbaar is voor alle inwoners. Wij zijn beschikbaar
en bereikbaar:

Via onze website waar op elk moment van de dag een vraag kan
worden gesteld of men zich kan aanmelden.
Telefonisch op werkdagen van 08.30 -f 7.00 uur voor vragen en
aanmeldingen waarbij direct een afspraak gepland wordt.
Drie keer per week via het inloopspreekuur AMW-ML waarbij men
zonder afspraak terecht kan.
7x24 uur bereikbaarheid en beschikbaarheid in crisissituaties.
Bij rampen als uitvoerende organisatie binnen de Psycho-Sociale Hulp
bij Ongelukken en Rampen (PSHOR). Het AMW-ML biedt hierin leiders
en medewerkers voor het opvangteam van de PSHOR-organisatie.

3.3 Open en ontwikkelingsgerichte samenwerking met de opdraçhtgever
Het AMW-ML wil een open, meedenkende en anticiperende partner zijn
van uw gemeente. Hiertoe pafticiperen wij in overleggen en pilots, en
geven we gevraagd en ongevraagd informatie over de maatschappelijke
ontwikkelingen die wij signaleren. Samenwerking met u als opdrachtgever
vraagt om regelmatige afstemming op diverse niveaus:

Bestuurlijk niveau : tussen portefeuillehouder en directeur-bestuurder:
jaarlijks
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Ambteliik en beleidsniveau: thema gebonden, subsidiëntenoverleg twee
keer per jaar
Uitvoerend niveau: overleg tussen betrokken ambtenaren en
maatschappelijk werkers, zowel in jaarwergadering als in werkgroepen
en pilots
Voortgangsrappoftages in de vorm van jaarverslag, jaarrekening,
kwartaalrapportage en incidentele rapportage op verzoek

3.4 Kwaliteit van de uitvoerino
De kwaliteit van de uitvoering wordt geborgd door:

Kwa liteitsceftificering conform H KZ (Harmonisatie Kwa liteitsborg ing in
de zorgsector) sinds 2007, waarin de duurzame kwaliteitsverbeteriñg
wordt getoetst.
Het AMW-ML voeft de opdracht voor weert uit met maatschappelijk
werkers die in dienst zijn van de organisatie. Zij vallen binnen de cao
Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en het hierbij behorende
Functieboek Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De
bezoldiging van de directeur-bestuurder valt binnen de normen die
vastgesteld zijn in de'Wet Normering bezoldiging publieke en
semipublieke sector'. Dit wordt jaarl'rjks getoetst door de accountant bij
controle van de jaarrekening.
Alle maatschappelijk werkers zijn HBo-geschoold. Zij handelen bjnnen
de normen van de Beroepscode voor de Maatschappelijk werker en zijn
ingeschreven in het Register voor Maatschappelijk werkers bij het
Registerplein.
Middels werkbegeleiding en systematische deskundigheidsbevordering
wordt de professionele uitvoering van de hulpverlening geborgd en de
ontwikkeling van de professie gewaarborgd. Hierbij wordt aandacht
besteed aan zowel de kwaliteit van de uitvoering van de hulpverlening
als aan de houding en het gedrag van de hulpverlener.
De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is onderdeel van
het primair proces.

4. fndividuele hulp aan inwoncr¡

De inwoners van weeft kunnen met hun individuele hulpvragen bij AMW-
ML terecht. Hulp wordt geboden op maat:

4.1 Informatie en advies
Algemene informatie en advies is een onderdeel van het maatschappelijk
werk. via de inzet vanuit het AMW-ML in de vraagwijzer hebben we de
afgelopen jaren bijgedragen aan de Vraagw'rjzer en een sterk informatie-
en adviesloket in Weert. Volgens planning wordt de Vraagwijzer per l juli
2oL6 een integraal onderdeel van de gemeente en dragen wij ons aandeel
hierin over. Ðit gedeelte van de aanvraag vervalt hiermee voor 20L7. Er is
daarom geen specifiek onderdeef ínformatie en advies in de
subsidieaanvraag opgenomen. Algemene informatie en advies blijft als
onderdeel van het algemene aanbod van het AMW-ML beschikbaar. Dit
valt hiermee echter onder de basisformatie.

4.2 Hulpverleningstrajecten
Afhankelijk van de vraag en de mogelijkheden van de hulpvrager en diens
netwerk wordt hulp geboden op maat. Dit bestaat uit:
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A. Oplossíngsgerichte hulpverlening
Koftdurende begeleiding b'rj enkelvoudige problematiek
Psychosocia le eerstelijnshulpverlen ing
Budgetbegeleiding

B. Ondersteunende en netwerkversterkende hulpverlening
Ondersteuning van inwoners met een beperkte zelfredzaamheid en een
beperkt netwerk, door ordening van de problematiek, versterking van
het inzicht en de vaardigheden en versterking van het netwerk.

C. Stabiliserende hu lpverlening
stabilisatie en begeleidingivan multi-complexe en/of overlast gevende
situaties.

D. Crisíshu lpverlening
Hulp in escalerende situaties zoals bij huiselijk geweld (hulpverlening
en casemanagement tijdelijk huisverbod), huisuitzetting en financiële
crisis.

De hulp wordt geboden op kantoor of in de thuissituatie. Naast individuele
hulp aan een persoon of gezin, wordt ook ingezet op groepsgerichte
hulpverlening. Hierbij worden mensen met soortgel'rjke ervaringen en
vraagstukken met elkaar verbonden. De groepen richten zich op het delen
van ervaringen, leren van elkaar en samen naar oplossingen zoeken. Het
AMW is hierin facilitator en procesbegeleider.
Daarnaast biedt AMW-ML trainingen op het vergroten van zeffredzaamheid
en het aanleren van vaardigheden zoals trainingen "sociale vaardigheden"
of "omgaan met minder geld".

4.3 Hulpverlening vanuit ketenzorg en multidisciplinaire teams
In de hulpverlening werken wij samen met netwerkpartners waarb'rj we
complementair werken vanuit verschillende expeftises. Indien meer
disciplines voor de hulp nodig zijn wordt er samen met de cliënt een
integraal plan opgezet met andere disciplines. Dit gebeuft vanuit de
principes en uitgangspunten van Eén gezin Eén plan | êén cliënt, één plan
- en één regisseur, bij voorkeur de cliënt zelf.
Deze houding en werkvorm die in Midden-Limburg vanuit jeugdbeleid
geintroduceerd is via de methodiek Eén gezin Eén plan, is voor alle
cliëntsituatíes het uitgangspunt. samen met het CJG-ML zullen we de
ontwikkeling en training van Eén gezin Eén plan voortzetten.

4.3.1 Ketenoverleggen
om zorgel'rjke sígnalen goed te kunnen opvangen en doorzetten, is het
AMW-ML verbonden aan gemeentelijke en regionale netwerkpartners en
ketenstructuren op het gebied van:
- Vangnetoverleg

Schuldhulpverleníng
Veiligheid
Huiselijk geweld

4.3,2 Multidiscipl inaire tea ms
Naast eigen lokale gemeenteteams AMW-ML (maatschappelijk werk) en
CJG-ML fieugdhulp) werken wij in toenemende mate ook samen in
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multidisciplinaire teams die veelal z'rjn georganiseerd zijn rondom een
gebied, thema of doelgroep:

Schuldhulpverlening
CJG-ML, consulenten
Veiligheidshuis

In bijlage 1 vindt u een overzicht van de ketenoverleggen en de
multidisciplinaire teams waarin het AMW-ML participeert.

5. Gemeentelijk Werkplan ZOLI

5.1 Informatie en advies
Inwoners krijgen snel gerichte informatie en hulp op een breed terrein.
Informatie en advies is vaak een onderdeel van andere hulpvragen. Het
biedt korte ondersteuning bij formulieren, fínanciële en juridischie vragen.
De hulp is concreef waardoor de burger weet hij wat zijñ mogelijkhedän
zÍjn en waar hij aan moet voldoen zodat hij keulen kañ makãn èn
verantwoordelijkheid kan nemen. De hulp is er op gericht om de
zelfredzaamheid te versterken door de eigen vaardigheden en de inzet van
de omgeving te ontwikkelen. De ondersteuning worãt in nauwe
afstemming met de vraagwijzer uitgevoerd. oþ basis van inhoud wordt er
gekeken waar en door wie een cliënt het beste geholpen kan worden.

5.2 Hulpverlening
De. geboden hulpverlening wordt onderverdeeld in cliëntprofielen waarmee
helder wordt in welke wrno-verden het AMW-ML hulpverlening biedt.
Hieronder zijn deze weergegeven met het aandeel d-at zij in di totale
hulpverlening ín Weert vormen.
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Ouders & Kindl en enH 5o/o
Kofte
Oplossingsgerichte h ulp

Korte hulp bij (levens)vragen en
ingrijpende gebeuÉenis

8Oo/o

Langdurige
Ondersteuning

Begeleiding van burgers die leven
op de rand van zelfredzaamheid.
Ondersteunende, netwerk-
versterkende hulpverleninq

8o/o

Veel zorgen lem gezinnen, waarvan
ruim de helft met kínderen.
Oplossende en stabiliserende
hulpverlenin I

Multiprob 2o/o

Dringend hulp
accepteren

Hulpverlening op de grens naar
gedwongen hulpverlening
{geweld, schulden)

ïo/a

o/o van cle
hulp-
verlening

Cliëntprofiel Omschrijving

1 Vanaf 201 5. is alle hulpverlening- gerioht op opvoed- en opgroe¡ondersteuning overgectragen aan hêt
organísatieonderdeel CJG-ML. ln dit profiel komt de hulpveriening terug waarin ingeze-t wodt op versterk¡ng van de
levensdomeinen van- het gezln zodat green gezonde opvoedingsoonte-xt ontstaat]Deze bajec{ån worden rñeestal
uitgevoerd in samenhang met een geric*ltê vorm van olvoedonãersteuning vanu¡t ¡eiclc otan¿erã ãán¡ie¿e-<").



Door de crisis in de voorgaande jaren was er sprake van een stijging van
het aantal hulpvragen. In 2014 was er voor het eerst sinds jaren sprake
van een lichte daling. Deze heeft zich in 2015 voortgezet. Deze daling was
gedeeltelijk verwacht door de overdracht van schoolmaatschappelijk werk
en alle hulp gericht op opvoeden en opgroeien naar het CJG-ML. Op basis
van de vermindering van de subsidie en in overleg met de gemeente
Weert hebben we de basisformatie voor 2016 verlaagd naar 7r5 fte. Mede
door het iets lager aantal cliënten is het mogelijk gebleken om de dienst-
verlening zonder wachtlijsten te blijven bieden met deze verminderde
formatie.
Door de vele ontwÍkkelingen in het sociale domein is het niet goed te
voorspellen hoe de hulpvragen zich ontwikkelen in 2017. Dit betreft zowel
het aantal hulpvragen als de complexiteit ervan. Indien de instroçm en/of
intensiteit groter is dan voorzien, zullen wij u tussent'rjds informeien.
Indien nodig gaan we hierover ín gesprek. Voor de analyse van de cijfers
2015 zíe bijlage 3.

we adviseren u om uit de opgebouwde compensatíe-middelen een budget
te reserveren om deze risico's op te vangen. Uit de ervaring van 2013-
2015 lfkt een risico-reservering voor een eventuele extra inzet van
ongeveer een halve formatieplaats passend. Dit betekent een reservering
van een budget van € 43.500,-.

5..3 CasemanagementTiidelijk Huisverbod
Het Casemanagement Tijdelijk Huisverbod wordt per traject in rekening
gebracht. B¡j het vaststellen van het bedrag zijn we destijds uitgegaan van
30 uur per traject voor het casemanagement voor 1 jaar. Al enkele jaren
constateren we dat het gemiddeld aantal ingezette uren hoger is dan de
ingeschatte 30 uur. We stellen voor om voor 2017 het uitgangspunt van
30 uur te handhaven. We zullen in 2016 in overleg met u bepalen hoe we
dit na deze periode kunnen opvangen. Hieronder vindt u een overzicht van
de bedragen van de verschillende trajecten.

2 Het AMW-ML zal in overleg met de beleidsambtenaren ln het subsidiëntenoverleg een voorstel omtrent
een nieuwe compensatieregeling vanaf 2017 bespreken, welke vergelijkbaar is met de
compensatieregeling die reeds loopt vanaf 2012.
3 De bedragen zijn conform 20f6. Wlj zien geen aanleiding om een indexering toe te passen.

I

Aantal casussen AMW 1.200 1.180 1.291 1.480 L.447
Fte reguliere hulpverlening2 7,54 8,09 8,09 8,09 8,09
Totaal subsidie e 577.L87,-3

Ke etal 20t7 2015 2AL4 2013 2AL2

Casemanagement na huisverbod 30 2.240,-
Casemanagement na 2e huisverbod binnen
1 Jaar

23 680,-

Screening met vervolg huisverbod en casemanagement 30 2,24A,-
Screening zonder vervolg huisverbod maar wel
casemanaqement

30 2.240,-

Screening zonder vervolg huisverbod en zonder
casemanaqement

9 655,-



Naast directe hulp en casemanagement bij huisverbod biedt het AMW-ML
ook crÍsiszorg in opdracht van veilig Thuís. Deze hulp is gericht op
crisisinterventie en het in kaart brengen van de problematiek en
benodigde hulp. De ontwikkeling van de kaders van deze opdracht en de
financiering hiervan wordt in nauwe samenwerking met veilig Thuis, de
gemeenten en de centrumgemeente uitgevoerd.

5.4 Aanvullende taken
Het AMW heeft vorig jaar reeds de aanvullende taken op het gebied van
schoolmaatschappelijk werk overgedragen en zal dit per 1 ¡uli zoto ook
doen voor de inzet in de Vraagwijzer.
De inzet van consulentenuren vanuit het AMW-ML in het kader van de
preventietaak van het centrum voor Jeugd en Gezin wordt voortgezet. In
afstemming met de gemeenten wordt deze inzet echter niet meer
opgenomen in de subsidieaanvraag van AMW-ML. Deze uren zullen in
2017 rechtstreeks ingekocht worden door het CJG-ML bij de leverende
moederorganisaties. U vindt deze aanvraag derhalve terug in de
subsidieaanvraag van CJG-ML.

ç E Ân¡{ara ùal¿an ¡{ia rr-lií in ¡rre¡ l rifr¡naran

Naast bovenstaande taken voert het AMW-ML ook ander opdrachten in uw
gemeente uit die ten goede komen aan de burgers van uw gemeente.
Deze zijn:

Procesmanager Huiselijk Geweld. Deze functie wordt door de
gezamenlijke gemeenten van Midden-Limburg ingekocht. Deze functie
borgt de procesregie en verbinding tussen hulptrajecten en justitiele
trajecten bij huiselijk geweld.
Proceçmanager High Imoact crimes. Deze functie wordt gezamenlijk
door de gemeenten van Midden-Limburg gefinancierd. De
procesmanager zorgt voor een persoonsgerichte aanpak van casussen
die maatschappelijk gezien een grote impact hebben op de
samenleving.
School Maatschappeliik werk Gilde opleidingen. De Gilde opleidingen
koopt sinds enkele jaren schoolmaatschappelrjk werk in voor ondel
andere hun opleidingslocaties in Weert en Roermond. Hoofddoel is het
voorkomen van schooluitval door het tijdig oppakken van zorg-signalen
en te zorgen dat hierin de juiste ondersteuning ingezet wordt.
Ziekenhuis Maatschappelijk Werk Sint Jans Gasthuis. Gefinancierd door
Sint Jans Gasthuis. Inwoners van uw gemeente krijgen van het
ziekenhuis maatschappelijk werk ondersteuning bij het oplossen van de
problemen ten gevolge van hun ziekte of het verwerken van effecten
van de zieKe. Naast de directe hulp aan patiënten versterkt deze
opdracht hiermee ook de zorgstructuur tussen de eerste lijn en
ziekenhuis en kunnen nieuwe ontwikkelingen snel met elkaar
verbonden worden.
Bednjfsmaatschaopelijk werk Land van Horne en sint Jans Gasthuis.
Gefinancierd door de betreffende organisaties. Medewerkers krijgen
ondersteuning b'rj problemen die gevolgen hebben voor het
functioneren op het werk. Het voorkomen van verzuim staat hierbij
centraal. Een aantal van de werknemers van deze organisaties wonen
in uw gemeente.
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6. Rapportage en Yerantliloording

Het AMW-ML verantwoordt zich op diverse manieren over de resultaten
van de hulpverlenlng.

6.1 Rapooftaçe van aantallen en resultaten
In overleg met de zeven Midden-Limburgse gemeenten wordt een nieuwe
rappoftage ontwikkeld:

Van rapportage op basis van cliëntprafielen......
In het jaarverslag ontvangt u een overzicht van de verdeling van de
hulpvragen over de verschillende cliëntprofielen. Per profiel wordt een
schets gegeven van de samenstelling van de doelgroep op enkele
demografische kenmerken, de aard van de problematiek en het resultaat
van de hulpverlening volgens cliënt en maatschappelijk werker. Voor een
volledige overzichtstabel met de cijfers over 2015 verwijs ik u naar bijlage
3. Vanwege maatschappelijke veranderingen en omdat inmiddels een
groot deel van de hulpverlening plaatsvindt binnen het profiel korte hulp,
heeft dit overzicht ingeboet aan informatiewaarde.

....naar een nieuwe rappoftagesystematíek op basis van de
ze lfred za a m he i d s m atri x
In overleg met de zeven Midden-Limburgse gemeenten wordt een nieuwe
rapportagesystematiek ontwikkeld. Deze zal gebaseerd worden op de
zelfredzaam he id sm atrix ( Z RM ) en het cl iëntperspectief .

Zelfredzaa mheidsmatrix
De ZRM is een landelijk instrument dat op basis van elf
problematieken/levensdomeinen de zelfredzaa mheid aangeeft . Va naf
2OL4 zijn we in onderzoek om de ZRM door te ontwikkelen tot een
meetinstrument. Uit de proeven die we hierin hebben gedaan blijkt dat
het instrument de zelfredzaamheid bij de start van de hulpverlening
per gemeente en per leeftijdsgroep goed in beeld kan brengen, maar
nog niet de resultaten van de hulpverlening. Dit vraagstuk blijkt
landelijk voor meerdere organisaties te spelen. De GGD Amsterdam is
in samenspraak met organisaties hier ondezoek ín aan het doen. Zij
onderzoeken hoe op basis van de zogenaamde ZOOM-Database
(Zelfredzaa mheid, Ontwikkelin g, Onderzoek en Mon itori ng ) informatie
op dit gebíed te genereren is. De uitkomsten hiervan zullen we
meenemen in onze doorontwikkeling van de rapportage. Daarnaast
werken we samen met onze collega-organisatie in Nijmegen (NIM) en
de Leerstoel Sociaal Werk om de mogelijkheden van het meten van de
effecten van maatschappelijk werk te versterken.

Cliëntperspectief zelfredzaa m heid
Naast de criteria van de ZRM bespreken we met de cliënt de eigen
beoordeling van de zelfredzaamheid. Dit doen we aan het begin en
einde van de hulpverlening. De eerste uitkomsten hiervan komen in
2016 beschikbaar.
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De ontwÍkkelingen met betrekking tot informatie over de ZRM en het
cliëntenperspectief met betrekking tot de verantwoording zullen we
bespreken in de subsidiëntenoverleg. Op basis van de uiÈkomsten hiervan
doen we voorstellen over hoe dit te gebruiken bij de doorontwikkeling van
de verantwoordingsra ppoftage.

6.2 Incidentele overzichten op verzoek
Ambtenaren vragen incidenteel om aanvullende rapportages. Hieraan z'ljn
extra werk en kosten verbonden. Na overleg met onze ambtelijk
accountmanager willen we aan deze verzoeken voldoen. Aandachtspunt
hierbij is dat voldoende volume (aantallen) kunnen worden gegenereerd
om zinvolle uitspraken te kunnen doen. Een uitdraai per postcodegebied
zou kunnen bestaan uit een jaarovenicht met:

Totaal aantal casussen.
Bela ngr'lj kste problematieken.

6.3 Meten van klanttevredenheid
Het AMW-ML toetst in verschillende fasen van de hulpverlening de
tevredenheid van cliënten:

Het hulpverleningsplan dat bij aanvang van de hurpverrening wordt
opgesteld wordt regelmatig besproken en na vijf gesprekken
geëvalueerd en bijgesteld.
Bij afsluiting van de hulpverlening wordt de mening van de cliënt over
het resultaat opnieuw aan de orde gesteld. ook de mening van de
hulpverlener hierover wordt dan vastgelegd. De uitkomsten worden
weergegeven in de jaarrapportages.
cliënten ontvangen bij het afsluiten van het hulpverleningstr{ect een
vragenlijst waarin zij anoniem een oordeel kunnen geven over de
tevredenheid met de organisatie en de hulpverlening. Dit
cliënttevredenheidsonderzoek zullen we in 2OL6 verder ontwikketen. In
het jaarverslag wordt over de uitkomsten van het onderzoek verslag
gedaan.
In 2014 is een start gemaakt met het werken met spiegel-
bijeenkomsten waarin cliënten worden bevraagd over hun ervaringen,
tips en knelpunten. Deze werkwijze wordt in 2016 doorontwikkeld.
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7. Financiëlesamenvatt¡ngsubsidieaanvraag

Hieronder vindt u een overzicht van alle, in deze aanvraag opgenomen
subsidiel¡edragen verdeeld naar baslstaken, aanvullende taken en
projecten/nieuwe ontwikkelingen.

* Casemanagement Tijdelijk Huisverbod wordt per traject afgerekend.

Informatie en Advies
aandeel AMW in
Vraaqwiizer

Vervalt per 01-07-2016Basistaken

Hulpverlening € 577.L87,-

Aanvullende
proiecten

Consulent CJG Verloopt niet meer via
deze subsidieaanvraao

Projecten en
nieuwe
ontwikkelinqen

Casemanagement
T'tjdelijk Huisverbod*

p.m.

Totaal
subsidie

e s77.lE7r-

Omschriiving Vaste
subsidie

Variabele
subsidie

Taak

L2



Bijlagct Ovcrzicht ketcnovcrlcggcn

Multidiscipllnairc tG.m¡

Vangnetoverleg Gericht op
zorgwekkende
zorgmijders
Plan van aanpak met
netwerkpartners
bespreken

Politie, Dokus, BJZ,
Wonen Limburg,
Woningbouwver.
Stramproy,
Gespecialiseerde
Thuiszorg,
Gemeente, afd. WlZ,
AMW-ML

OGGZ

Regionaal
Screeningsoverle
g Veiligheídshuis

Opzetten
hulpverlenÍng
huiseliJk geweld in
startfase

CIG-ML, Veilig Thuis
Veiligheidshuisr BJZ,
AMW-ML

Huiselijk geweld
Veiligheidsbeleid

Triageoverleg
Velligheidshuis

Complexe huiselijke
en geweld zaken
bepalen regie

gheidshuis, Veilig
Thuis, BJZ, AMW-ML,
CJG-ML, OM, politie,
MEE, PSW, Altracura,
GGZ, bemoeizorg

Veili Huiselijk geweld
Veiligheidsbeleid

lReglonaal overleg

låff1,',r.:;i,:'o

Afstemmen justitiële
en zorg trajecten
m.b.t. aanpak
huiselijk geweld bij
lopende complexe
casussen.

Veiligheidshuis, BJZ,
Politie, AMW-ML

Huiselijk geweld
Veiligheidsbeleid

Naam Overleg Doel overleg Gemeentelijk
beleid

Deelnemers

Uitvoerings
Overleg

Afstemming van
cliënten met
problematische
schulden waarbij
tr{ect (dre¡gt te)
staqneren

Gemeente Weert,
medewerker WIZ,
Wonen Limburg,
AMW-ML

Schuldhulp beleid

Centrum Jeugd
en Gezin

Informatie en advies
aan ouders en
jongeren

BJZ, AMW-ML, GGD Jeugdbeleid

G e nree ntelij k
beleid

Na¿m team Doel team Deelnemers
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Bijlagc 2 Jaarrapportage Weert

Het AMW is partner in weert Kennis en Advíes Netwerk (weert KAN). Dit is eennetwerk-verband tussen partners uit de rorg 
"n 

-*ÀpUÀ 
*ãuio¡j"tänñ¡, wordtgedeeld en gewerkt wordt aan versterking vãn u"ib-inoing en ontwikkelen vannleuwe mogelijkheden in het kader van inte-grale ondersteuning. Dit is een van deacties en verbindingen om in het sociale dimein tot betere integrale oplossingenvoor vraagstukken van burgers te komen. De versterking uun ãe samãnwerkingrnet het Zelfregiecentrum Weeft is ook een belangnrytã'patners waarvoor hetAMWals organisatie beschikbaar is als extra onder-s[eúnini vanuit professionele kantgewenst is.

In 2015 zijn er in Weeft 9olo minder casussen ondersteund dan in 2014. Er heefteen verdere daling met 2olo plaatsgevonden van het aantal casussen in het profiel'ouders en kind'. Verder in dit profiel valt op dat huiselijk geweld als een van debelang rijkste problematieke n wordt genoemd. Huiselijk geweld kwam in 2014 nietvoor in de top 4 van belangrijkste problematieken
Het aandeel 'korte hulp' is procentueel gestegen met 2olo naar 80o/o. De grootsteleeftiJdsg roep die een beroep doet op 'korte hulp' is de leeftijdsgroep 2TVmSq

aandeel casussen in het profiel 'langdurige ondersteuning' is a/o gel¡Jkeven. In 2A14 betrof dat 99 casussen en 106 personen die betrokken warendie casus. In 2015 betrof het 97 casussen en 106 personen. Qua probfematiekscoort in dit profiel financiën het hoogst, dit is gel aan 2014. Opvallend is dat inuk2015 partnerrelatie als een van de belangrijkste problemen scoort terwijl deze in2014 niet zichtbaar was in de top 4. Bij de problematiek paftnerrelatie komen metname vragen over echtscheidingsvraagstukken voor.

'Veel zorgen'is vo gelijk gebleven. opvaJlend in dat profiel is dat de leeftijdsgroep24v^ 26 jaar met 11olo.vertesenwoordisd is. Verdei 
"åä'¡irñää;=ö;;l er in deproflelen 'langdurigg o¡dersteuning'en 'vleer ,org*; % de groep mannen groter isdan in het regionale beeld. In dJ meeste proflelen is de cliënt meer dan 50%vrouw' In dat opzicht w¡-kt weeft af van het regionaielee¡¿. n¡ervoõi trnn.n *"geen directe verklaríng geven.

Yo aantal mannen7t/o

6V/o

'ff/o
4U/o

3ff/o

2ü/o

lff/o

o%

weert'14 lveert'15

r langdurige ondersteuning lveel ¿orgen

reg. '3.5
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Het aantal casussen in het profiel 'dringend hulp accepteren, is licht gedaald van60/o in 2014 naar 5olo in 20i5. Het aanîa.l.yrgf wãilèrn¡¿detd wordt-iÃlezet per
:1:tt is licht sesresen. van 18 uur semidderd pei cã;;l;äiînä.r'is uur in
3.01q' I¡ de top l belangrijkste problematiekeå tomt verstaving met Bolo voor.verslaving was in 2oL4 n¡et-zicntuaar in de top i. iÃ ärrc profielen is het resultaatnetwerk betrokken zichtbaar en is dat resulir"t f.o."ntueel gelijk gebleven oftoegenomen.

werkers geven aan dat er een toename is van de complexiteit van de vraag vande cliënt' vaker zijn er meerdere problemen op 
"ã.r.r,¡llende 

levensdomeinen en
Pl'jkt de cliënt (een deet van) de r.g.le \î!lt'te ìi¡ñ of re raken. wij zien eentoename van mensen die moedeloos iqn. wij r"rÈãn ¿at we i;ä nui'pverleningsteeds meer aandacht moeten besteãen aán mensen te helpen zien dat hetondanks de vele tegenslagen zinvol is om toch de uiãàgrtuLken in hun leven aante pakken.
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Bijlage 3 Overzicht cllëntprofielen gemcente tyeert

Ovor¿ichtstabel cliön 0l{l-20f 5 -31-12-2015 Gomrontr WoeÉ
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maatschappelijk
CentÌaal Bureau
Vogelsbleek 10
6001 BE Weert
088 - 656 06 00

Ref
16-106 MP/WB
Datum
B november 2016
Betreft
Compensatieregeling 2017

bijlagen: compensatieregeling AMW-ML 2017

Stir:ht i;rr1 ål;ir,¡¡ rci:¡t i1;:atsr:h;r¡rì-relijk \Ytri< À,lkicien Lin-rlur-g

Vogelsbleek ro ,¡ 6oor BE lVeert Ë7' infoEarnwml.nl
1,; o88 - 656 oG oo wwwamwml.nl

G

t.a.v. college van B&W

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

In aanvulling op onze subsidieaanvraagàOtT d.d.28 april 2016 informeren wij u
bij deze over de voortzett¡ng van de compensatieregeling in het jaar ZOL7.In het
subsidíëntenoverleg van 18-10-2A16 hebben wij met deãmbtenáren besproken
dat w'tj voor 2017 de compensatieregeling voorE willen zetten conform de
regeling voor 2016. We hebben afgesproken de uitwerking van deze regeling aan
u te doen toekomen. Deze uitwerking treft u aan in de bijiage bij deze br¡ef:
"Com pensatieregelin g 2OL7 " .

Wij verzoeken u hiervan kennis te nemen en ter formalisering van ons voorstel
hiernaar te verwijzen in uw subsidiebeschikking.

Net als in voorgaande jaren kan er niet op voorhand worden aangegeven hoe
hoog de omvang van de compensatiemidderen zal zijn en kunnef dé
compensatiemiddelen derhalve niet worden gebruikt voor een structurele
financiële dekking in de reguliere subsÍdie. Bij het informeren over de
compensatieregeling 2016 hebben wij reeds aangegeven dat de ornvang
waarschijnlijk minder substantieel zal zijn dan voorheen en de tussenfijãse
financiële cijfers over 2016 bevestigen dit, Deze lijn zal zich in ZOLT vaort zetten.

Wij zullen ons begin 2OL7 intern herbezinnen op een eventueel vervolg van de
compensatieregeling vanaf 2018.

M vrîendelijke groet,

ieke Pirson

rn¡ddËn-1inr bu rç

Gemeente Weert
Postbus 950
6000 AZ Weert

IB,4,N : NL64RÂB O ot44ro7z44
KvK 4ro 66o 7



AMW-ML
Bülage bij hrief 16-106 d.d. I november 2016

Compensatieregeling 2Ol7

Toe ke n n I n g com p e n sati e m i ddele n
Per gemeente wordt in de jaarrekening 2017 een exploitatieoverzicht opgesteld van de
uiWoering van de basis- en aanvullende taken. Dit kan zowel een positief als een negatief
resultaat zijn.
Dit resultaat wordt gecompenseerd met de beschikbare compensatiemiddelen. De
toekenning van deze compensatiemiddelen gebeurt naar rato van de omzet van de
basistaken en aanvullende taken die gemeenten in euro's in 2O1-7 bij hêt AMW hebben
afgenomen.
Als de som van de exploitatie voor een gemeente na toekenning van onze marge nog
steeds negatief is, wordt dit tekort in mindering gebracht op de vereveningsreserve van
de betreffende gemeente.
Indien de som positief is, stellen wij dit bedrag ter beschikking aan de gemeente. De
gemeente heeft de keuze om nadat de jaarrekening 2017 ls vastgesteld en de subsidie
door de gemeente volledig is betaald aan AMW, dit budget in euro's te ontvangen van
AMW, maar kan er ook voor kiezen om hiermee aanvullende hulpverlening door AMW uit
te laten voeren. Tot slot is het een optie om dit budget als schuld van AMW aan de
gemeente te laten reserveren en dit bedrag in te zetten voor de (aanvulling van de)
financierlng in volgende jaren.

Berekení n g co m p e n sati em i dd el en
In de Jaarrëkening worden de opbrengsten van de projecten bepaald. Van deze
opbrengsten wordt naar rato van de personele inzet een bedrag afgetrokken i.v.m.
personeelskosten maatschappelijk werkers t.b.v. uitvoering van projecten. Daarnaast
wordt € 100.000 afgetrokken als doorbelasting van overhead- en organisatiekosten aan
projecten. Bij de som hiervan worden vervolgens de rentebaten geteld en wordt de
dotatie van € 15.000 aan de bestemmingsreserve compensatie afgetrokken. De som
hiervan is het bedrag dat beschikbaar is voor compensatie.
De gemeenten lopen geen risico bij het bepalen van dit saldo; indien de inkomsten uit
projecten tegenvallen, dan is het bedrag aan compensatiemiddelen minimaal nihil. Mocht
de sorn van bovenstaande berekening uitkomen op een negatief bedrag, dan zal dit
bedrag door AMW zelf worden gedekt uit de bestemmingsreserve compensatie en indien
het saldo van deze bestemmingsreserve niet voldoende is, uit de algemene reserve.

Tot slot
Net als in voorgaande jaren kan er niet op voorhand worden aangegeven hoe hoog de
omvang van de compensatiemiddelen zal zijn en kunnen de compensatiemiddelen
derhalve niet worden gebruikt voor een structurele financiële dekking in de reguliere
subsidie. Bij het informeren over de compensatieregeling 2015 hebben wij reeds
aangegeven dat de omvang waarschijnlijk minder substantieel zal zijn dan voorheen en
de tussentijdse financiële cijfers over 2016 bevestigen dit, Deze lijn zal zich in 2017 voort
zetten.

Wij zullen ons begin 2017 intern herbezinnen op een eventueel vervolg van de
compensatieregeling vanaf 2018.
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Ondergetekenden

De gemeente Echt-Susteren, Nieuwe Markt 55 6101 CV Echt, vertegenwoordigd door de heer
G.H.C. Frische (wethouder),

De gemeente Leudal, Leudalplein 1, 6093 HE Heythuysen, vertegenwoordigd door de heer
R.A.M. Verheul (wethouder),

De gemeente Maasgouw, Markt 36, 6051 DZ Maasbracht, vertegenwoordigd door mevrouw
A.C. H. Smeets-Palmen (wethouder),

De gemeente Nederweert, Raadhuisplein 1, 6031 VR, Nederuveert, vertegenwoordigd door de
heer H.W.M. Geraats (wethouder),

De gemeente Roerdalen, Schaapsweg 20, 6077 CG St. Odiliënberg, vertegenwoordigd door
mevrouw E.W.A.M. Cuijpers (wethouder),

De gemeente Roermond, Markt 31,6041 EM Roermond, vertegenwoordigd door mevrouw
M.A.J. Smitsmans-Burhenne (wethouder),

De gemeente Weert, Wilhelminasingel 101, 6001 GS Weert, vertegenwoordigd door de heer
P.P.H. Sterk (wethouder).

a

a

a

a

a

hierna te noemen: de gemeenten

Ovenregende:

Datzij op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de taak hebben kwetsbare
inwoners de ondersteuning te bieden die nodig is voor het behoud of herstel van hun
maatschappelijke zelfredzaamheid en participatie;

Dat de eerstelijns hulp- en dienstverlening algemeen maatschappelijk werk een noodzakelijk
onderdeel is van het aanbod maatschappelijke ondersteuning;

Dat het algemeen maatschappelijk werk medeverantwoordelijk is voor de inzet van
maatwerkondersteuning volgens het principe l Gezin 1 Plan l Regisseur;

Datz¡ een gemeenschappelijk belang hebben bij de effectieve en efficiënte uitvoering van
algemeen maatschappelijk werk;

zijn overeengekomen

l. Subsidiering Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg

1.1 De uitvoering van algemeen maatschappelijk werk gezamenlijk te beleggen bij de stichting
Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg, statutair gevestigd Vogelsbleek 10 te Weert,
hierna te noemen AMW-ML, om zodoende te kunnen komen tot de schaalgrootte die is vereist
voor de goede kwaliteit, de effectiviteit, de efficiëntie en de continuìleit van deze vorm van
maatschappelijke ondersteuning.
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1.2 De deelnemende gemeenten komen het volgende basispakket overeen

1.3 Gelet op de ontwikkelingen in het sociale domein worden de taken uit het basispakket indien
nodig aangepast aan de behoefte van de gemeenten. De gemeenten treden hierover gezamenlijk
in overleg met het AMW-ML.

1.4 De gemeenten nemen de bekostiging van het basispakket algemeen maatschappelijk werk op in
hun afzonderlijke subsidiebeschikkingen voor AMW-ML of - indien van toepassing - in de
daaraan verbonden uitvoeringsovereenkomsten, inclusief afspraken over de jaarlijkse indexering

1.5 Door AMW-ML mogen, los van dit convenant en de door de gemeenten genomen
subsidiebeschikkingen, activiteiten worden uitgevoerd, zolang het betreft activiteiten van
algemeen c.q. maatschappelijk belang. De daarmee gepaard gaande kosten, alsmede de risico's
dienen door AMW-ML zelf te worden afgedekt en gedragen.

2. Kostenverdeling

2.1 De verdeling van kosten is gebaseerd op een regionale component en een lokale component. De
lokale inzet wordt overeengekomen met de betrokken gemeente dan wel samenwerkende
gemeenten en heeft betrekking op de lokale huisvestingskosten en lokale formatie
maatschappelijk werk. De kosten verbonden aan de regionale taken, worden op basis van
inwoneraantallen toegerekend aan de deelnemende gemeenten. De kosten verbonden aan de
lokale inzet worden door de desbetreffende gemeente gedragen. ls er sprake van lokaal
samenwerkende gemeenten, dan geldt eveneens een onderlinge toerekening op basis van
inwonertallen.

Gemeenten kunnen aanvullende producten inkopen en maken hierover separate afspraken met
AMW-ML. De kosten van aanvullende producten komen geheel voor rekening van de gemeenten
die deze producten afnemen.

J

Ouders & kinderen Versterken van levensdomeinen qezin

Kortdurende hulp Oplossingsgericht en versterken competenties

Langdurige ondersteunin g Begeleiding bij langdurige complexe problematiek
qericht op stabilisatie en perspectief

Veel vragen, veel zorgen Hulpverlening gericht op motivering, stabilisatie,
versterken netwerk en competenties

Dringend hulp accepteren Hulpverlening bij geweldsproblematiek,
outreachend en casemanagement bij
maatschappeliik en persoonliike zoroeliike situaties

, i I : tl l, , ii r rt, ,'r i i i ii irri,t il ri. 
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2.3 AMW-MLis verantwoordelijk voor wachtgeld of garantieverplichtingen die uit eigen
beleidsbeslissingen voortvloeien.

3. Overleg
3.1 ledere deelnemende gemeente kan het initiatief nemen tot tussentijds gezamenlijk overleg over

de inhoud en uitvoering van het convenant.

4. Toetredings-, uittredings- en wijzigingsbepalingen

4.1 Toetreding van andere gemeenten behoeft de goedkeuring van de deelnemende
gemeenten. Een voorstel inzake toetreding dient vergezeld te gaan van een concept aanhangsel
bijdit convenant.

4.2 lndien omstandigheden daartoe aanleiding vormen c.q. noodzaken kan het convenant (geheel of
gedeeltelijk) worden opgezegd of gewijzigd op grond van een besluit van het daartoe bevoegde
bestuursorgaan. Een besluit tot opzegging dient minimaal 1 jaar voorafgaand aan een
kalenderjaar plaats te vinden. Gemeenten vrijwaren elkaar van (bovenwettelijke) personele
kosten ten gevolge van uittreden c.q. subsidievermindering (voor rekening van de betreffende
gemeente).

5. Geschillenregeling

5.1 De geschillen die naar aanleiding van of op grond van dit convenant tussen de gemeenten
ontstaan, worden voorgelegd aan de bestuursrechter, tenzij de gemeenten gezamenlijk een
andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

6. Slotbepalingen

6.1 Het convenant Algemeen maatschappelijk werk 2017 gemeenten Midden-Limburg treedt in
werking op 1 januari2017.

Aldus in 7-voud opgemaakt en ondertekend,

d.d....
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G.H.C. Frische

R.A.M. Verheul

A.C.H. Smeets-Palmen

H.W.M. Geraats

E.W.A.M. Cuiipers

M.A.J. Smitsmans-Burhenne

P.P.H. Sterkt

Convenant Algemeen maatschappelijk werk - 2017 - Gemeenten Midden-Limburg



I Diensten f

Aanmeldinq - lntake

Crisisinterventie

Huiselijk geweld

Groepswerk

Aanmelding - lntake

Outreachende Hul pverlening

Motivatie trajecten naar
gespecialiseerde hulpverlening

Casemanagement en zorgcoördinatie

Schuldhulpverlening en
motivatietrajecten naar
schuldhulpverleninq

Familie en partnerrelatie begeleiding.

Verandering en competentiegerichte
begeleiding (langtermijn doel is
stabiliteit).

Aanmelding - lntake

Stabiliserende begeleiding

Waakvlamcontacten

Ondersteuning bij het
opbouwen en versterken van
het sociale netwerk

Verandering en
competentiegerichte
begeleidinq

Financiële hulpverlening bij niet
problematische schulden

Begeleiding bij traumatische
ervaringen

Aanmelding - lntake

lnformatie, advies en concrete
dienstverlening

Cliëntondersteuning, met name
kortdurende trajecten,
vraagverhelderi nq staat centraal

Bemiddeling en
belangenbehartiging

Samenwerking met informatie
en WMO loketten.

Toeleiding naar
qespecialiseerde zoro

Verandering en
competentiegerichte
begeleid ing (rouwvenrrrerki ng,
werkproblematiek,
echtscheidino)

Verbetering en ondersteuning van de
gezinssituatie op de verschillende
levensdomeinen
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Groeoswerk

Groepswerk

VanqnetbegeleidingKort consult

Versterkino van de eiqen kracht

Versterking van het eigen
sociale netwerk

Groepswerk
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